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Πξνθήξπμεο ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ ηνπ θιάδνπ ΔΤ γηα ην Γεληθό 
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Ο  ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ 

 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ησλ Λφκσλ   2071/92, 2519/97,2737/99,  3754/2009, 4025/2011,  4368/2016,  
4498/2017,  4517/2018, 4528/2018,  4600/2019, 4647/2019,  4771/2021,4821/2021. 

2. Τνλ Οξγαληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ καο  
3. Τελ αξηζ. Γ4α/Γ.Π. νηθ. 7328/5-2-2020 (ΦΔΘ 319/6-2-2020/η.Β΄) Υπνπξγηθή απφθαζε 

«Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ  θαη νδνληηάηξσλ ΔΣΥ» φπσο ηζρχεη  
4. Τελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π. νηθ.39417/23-6-2021  (ΦΔΘ 2804/2021 Τ.Β΄) Υπνπξγηθή απφθαζε 

«Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη 
επηινγήο  γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ  ΔΣΥ » 

5. Τελ αξηζκ.50/4-11-2021 Π.Υ.Σ. κε ζέκα: α)  Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 
2022,  β) Τξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 42/30-9-2020  Πξάμεο ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ 
«έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 2021» 

6. Τελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π. 55065/6-10-2022  απφθαζε έγθξηζεο πξνθήξπμεο ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ 
ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ  ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΣΥ ηνπ   Υπνπξγνχ  Υγείαο 

7. Τελ αξηζκ. Γ4β/Γ.Π. νηθ. 2753/16-1-2020 Υπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ 32/17-1-2020 η. Υ.Ο.Γ.Γ) 
δηνξηζκνχ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ καο 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

Πξνθεξχζζνπκε γηα πιήξσζε ηελ   παξαθάησ ζέζε   ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΣΥ, επί ζεηεία, 
σο εμήο : 

Κία (1) ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ εηδηθόηεηαο  Αλαηζζεζηνινγίαο ζηνλ 
βαζκό ηνπ Δπηκειεηή Β΄ 
 
 

Γηα ηελ   παξαπάλσ ζέζε     πνπ πξνθεξχζζεηαη      γίλνληαη δεθηνί φζνη ππνςήθηνη έρνπλ: 
1. Ηζαγέλεηα (Διιεληθή ή Πνιίηεο  Θξάηνπο –κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)  
2. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 
3. Τίηιν αληίζηνηρν κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 
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4.  Απφ 1-1-2022 δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ 
θάιπςε ζέζεσλ ηαηξψλ ΔΣΥ φπσο νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 
4655/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα νη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί θιάδνπ ΔΣΥ δελ νθείινπλ λα 
παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε άιιε ζέζε 
εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ ΔΣΥ.  
Δμαθνινπζνχλ φκσο λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηφζν νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ.2519/97 γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο Δπηκ. 
Α΄θαη Δπηκ. Β΄ φζν θαη νη δηαηάμεηο ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ    59 ηνπ Λ.3918/2011 γηα 
ηελ δηεθδίθεζε ζέζεο Γ/ληή. 
Οη θαηέρνληεο ηνλ βαζκφ ηνπ Γ/ληή δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε αλ δελ 
παξέιζεη εμαεηία απφ ηελ ιήςε ηνπ βαζκνχ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηεθδηθνχλ 
ζέζε Σπλη. Γ/ληή (άξζξν 59 παξ. 1 ηνπ Λ. 3918/2011).  

  
 
Οη ελδηαθεξφκελνη  γηα ηελ  ζέζε  ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζε αξρεία Pdf ή JPEG 
(θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή png ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 
1. Αίηεζε-Γήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr.. 
2. Αξρείν κε ην  Πηζηνπνηεηηθφ  γέλλεζεο ή ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

θσηναληίγξαθν   δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ 
θαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΘΔΣΥ. Γελ απαηηείηαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο γηα ηνπο ηαηξνχο 
πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή απφθνηηνη 
ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή δηαζέηνπλ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ ΓΟΑΤΑΠ 
(ΓΗΘΑΤΣΑ)  ή έρνπλ απνθηήζεη  ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Δάλ επηιέμεη 
ειιεληθή ηφηε αξθεί ην πξναλαθεξφκελν αξρείν κε ην  Πηζηνπνηεηηθφ  γέλλεζεο ή 
ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν   δηαβαηεξίνπ. Σηελ επηινγή 
Πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ηφηε κφλν  ζα πξέπεη λα 
αλαξηεζεί αξρείν κε ηίηιν ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε γλψζεο  ηεο 
Διιεληθήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΘΔΣΥ ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ηίηινο ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ  ή ηζνηηκία θαη 
αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ ΓΟΑΤΑΠ (ΓΗΘΑΤΣΑ ) ή ηίηινο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα .  

3. Βηνγξαθηθφ  ζεκείσκα. Δπηζεκαίλεηαη  φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ 
αιιά ππνβάιιεηαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ 
νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ     ζεκείσκα     
απαηηείηαη   ε ππνβνιή  αξρείσλ ησλ επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ ζηα 
αληίζηνηρα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο  εθαξκνγήο φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
απφθαζε  ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 
ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη 
νδνληηάηξσλ ΔΣΥ. 

4. Πηπρίν. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη  πηπρίν,   
επίζεκε κεηάθξαζή θαη ηζνηηκία  ΓΟΑΤΑΠ, φπνπ απαηηείηαη.  

5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο 
ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν 
ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο. 

6. Απφθαζε άδεηαο ή βεβαίσζεο  άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή άδεηα  άζθεζεο 
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

7. Απφθαζε  ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο ή ηίηινο εηδηθφηεηαο .  
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8. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ  Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή 
png ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB  κε ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ , ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη :  
α. δελ ππεξεηψ ζε  νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ  ηαηξψλ 
ΔΣΥ ή  ππεξεηψ ζε νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ 
ΔΣΥ θαη έρσ ζπκπιεξψζεη δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζηε ζέζε απηή.  

     β. δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ ΔΣΥ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε 
δχν (2) ρξφλσλ   απφ ηνλ δηνξηζκφ κνπ  ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ 
ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ.  
γ. δελ έρσ  αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ ΔΣΥ ή ζε αληίζεηε 
πεξίπησζε, φηη    έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο.   
     

9.  Βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη  
εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή  ππεξεζία ππαίζξνπ ή  απαιιαγή ηεο ππνρξέσζεο . 
Σε φηη αθνξά ζηε Βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη  φηη 
ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή  ππεξεζία ππαίζξνπ ή απαιιαγή ηεο 
ππνρξέσζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ εθπιεξψζεη 
ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ, αιιά δελ έρνπλ ην πξναλαθεξφκελν δηθαηνινγεηηθφ, λα 
θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά ηε βεβαίσζε-πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ θνξέα πνπ έρεη 
εθδνζεί. Θαηφπηλ ππνρξενχληαη λα  θαηαζέζνπλ ηε βεβαίσζε  εθπιήξσζεο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γ/λζεο  
Αλζξψπηλνπ  δπλακηθνχ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο  ηνπ 
απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ ζηελ Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

    10. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ  
       πεξηιεπηηθά. Αξρεία Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή png ρσξεηηθφηεηαο 

κέρξη 2 MB  κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ  πεξηιήςεσλ ή  δεκνζηεπκέλσλ  
άξζξσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο πνπ ζα δεισζνχλ  φπσο 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε  ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 
ππνςεθηνηήησλ  ψζηε λα ιάβεη ν ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηα αληίζηνηρα 
κφξηα. 

11. Γηα ηηο ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθή εκπεηξία γηα λα ιάβεη ν 
ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηελ αλάινγε κνξηνδφηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 
αξρεία Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή png ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB 
κε ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο βεβαηψζεηο ηα νπνία ζα ηελ απνδεηθλχνπλ. Δάλ δελ 
δηαζέηεη  ηε δεηνχκελε εηδηθή εκπεηξία, κπνξεί λα δειψζεη θαη λα ιάβεη ηα κφξηα 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνυπεξεζία πνπ δηαζέηεη κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο  
ηνπ.     

12. Όια  ηα μελφγισζζα πηπρία θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ  
 κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο 
ηεο εκεδαπήο.     
 Σηα αξρεία   Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή png ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 
MB    ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα    θαίλεηαη θαη  ε 
ζθξαγίδα ηεο Φάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή 
πηζηνπνηεηηθφ. Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξηζκ. ΓΗΣΘΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-
2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖΟΦ-6ΥΕ) ΘΑΗ ΓΗΑΓΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-2014   (ΑΓΑ:ΒΚ3ΙΦ-ΥΛ9) 
εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο , γίλνληαη  
ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή  αληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη  
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πηζηνπνηεηηθψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη φηη ηα αληίγξαθα  απηά έρνπλ 
επηθπξσζεί  απφ  δηθεγφξν.  
 

    Οη ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 415/1994 είλαη ηζφηηκνη θαη 
ηζνδχλακνη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΠΗΛΑΘΑ Α΄φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ αξηζκ. 
Γ4α/Γ.Π. νηθ. 7328/5-2-2020 απφθαζε.  
 
 Θάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ αλά θνξέα θαη κε αλψηαην φξην πέληε (5) 
θνξείο (λνζνθνκεία ή ΘΥ)   κίαο (1) κφλν ΥΠΔ   δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά 
πξνηίκεζήο ηνπο. 
 Ζ  ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά  κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Υγείαο   esydoctors.moh.gov.gr, εληφο πξνζεζκίαο,   ζπλνδεπφκελε κε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  σο αθνινχζσο: 
α. ηα αλαγθαία γηα ηελ εγθπξφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηαδηθαζία  επηινγήο 
ηα νπνία θαινχληαη «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΤΗΘΑ ΤΥΠΟΥ Α» ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ 
παξαξηήκαηνο θαζψο θαη  
β. ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία θαινχληαη 
«ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΤΗΘΑ ΤΥΠΟΥ Β » πνπ αθνξνχλ ζηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηα νπνία 
κνξηνδνηνχληαη θαη  ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2,3,4,5, θαη 6 ηνπ 
παξαξηήκαηνο. 
γ. Σηα «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΤΗΘΑ ΤΥΠΟΥ Α» θαη ζε φηη αθνξά ζηε Βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ 
Υγείαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη  φηη ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή  
ππεξεζία ππαίζξνπ ή απαιιαγή ηεο ππνρξέσζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο 
νη νπνίνη έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ, αιιά δελ έρνπλ ην πξναλαθεξφκελν 
δηθαηνινγεηηθφ, λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά ηε βεβαίσζε-πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ θνξέα 
πνπ έρεη εθδνζεί. Θαηφπηλ ππνρξενχληαη λα  θαηαζέζνπλ ηε βεβαίσζε  εθπιήξσζεο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γ/λζεο  Αλζξψπηλνπ  
δπλακηθνχ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο  ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ 
ζηελ Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  πνπ έρνπλ επηιέμεη. 
 
   Ζ αίηεζε- δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/86 
σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζ΄ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ.    
Γεδνκέλνπ φηη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, νη ππνςήθηνη 
ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα θαη πεδία ηεο ειεθηξνληθήο 
αίηεζεο-δήισζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρα πξνζφληα ή θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο θαη λα 
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ειεθηξνληθή αίηεζε-δήισζε 
κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρψξεζή ηεο παξέρεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή, ε νπνία αλαγξάθεη 
θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Δάλ δε ζπκπιεξσζνχλ – επηιεγνχλ ηα 
ππνρξεσηηθά ηεηξαγσλίδηα – πεδία, ηφηε ε αίηεζε δελ θαηαρσξείηαη θαη είλαη αδχλαην λα 
ππνβιεζεί. Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ δελ είλαη εθηθηή, φκσο 
ν ππνςήθηνο δχλαηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, λα αθπξψζεη ηελ 
ππνβιεζείζα θαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε-δήισζε.  
Τα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηα 
απαηηνχκελα ηππηθά θαη κνξηνδνηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο πνπ 
επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπο, επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά 
ζηελ αίηεζή ηνπο ζε αξρεία κνξθήο Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή png 
ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB. Τν Σπκβνχιην Θξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηαηξνχο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν (Τχπνπ Β΄), είηε 
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γηαηί θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ 
πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία (Τχπνπ Α΄ & Β΄). 
  
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
esydoctors.moh.gov.gr αξρίδεη ζηηο 13-10-2022 ώξα 12:00 (κεζεκέξη)  θαη ιήγεη 
ζηηο   20-10-2022  ώξα 24:00 . 
Ζ απφθαζε- πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΥΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112 Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ Σχιινγν θαη ζηνπο 
θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο Σπιιφγνπο. 
 Δπίζεο θνηλνπνηείηαη ζηελ 6ε ΥΠΔ πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ  ηζηφηνπφ ηεο . 
 
           
     
              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟΤ    
                                                                      

                                                                           . ΓΔΡΓΔΚΔΕΖ 
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